
Protokół zebrania klubowego 
Klubu Turystyki Kajakowej ARKA V 

z dnia 30 stycznia 2020 
 

1. Sprawozdanie za 2019 
2. Omówienie najbliższego spływu na Drwęcy 
3. Relacja z Zimowego Spływu Kajakowego Energetyków na Brdzie 
4. Plan obchodów 30 lecia klubu 
5. Sprawy różne 

ad. 1 Prezes odczytał sprawozdanie za rok 2019, przedstawił stan osobowy klubu (28 
członków) ilość zebrań imprezy dodatkowe, spływy organizowane przez klub lub w których 
klub brał udział, podziękował w nim kol. Piotrowi Paradowskiemu, który wielokrotnie użyczał 
swoją prywatną przyczepę kajakową do transportu kajaków, wspomniał również 
o sprawozdaniu finansowym stan finansowy na koniec 2019 to 5420,68 zł 
ad. 2 Piotr Paradowski przedstawił program Klubowego Zimowego Spływu Kajakowego na 
Drwęcy w dniach 31.01.2020-02.02.2020.  
ad. 3 Kol. Danka Plewa przedstawiła krótka relację ze Zimowego Spływu Kajakowego 
Energetyków na Brdzie. Aura nie dopisało gdyż zamiast śniegu padał deszcz co jednak nie 
przeszkadzało w wieczornych potańcówkach więc wytańczyli się za wszystkie czasy. Spływ 
bardzo duży bo ok. 160 na wodzie. 
ad. 3 Jeśli chodzi o obchody 30 lecia klubu to ustalono, że pieniądze zbiera Piotr 
Paradowski po 100zł od osoby. Prezes Lech Boczkowski odczytał propozycję menu 
z restauracji Tobiasz. Ustalono również, że rezygnujemy z dodatkowego deseru 
i ograniczymy się do tortu ewentualnie można przynieść domowe wypieki. Prezes 
przedstawił również scenariusz obchodów planowanych na 22.02.2020. Oprawę muzyczną 
zapewni zespół Margo, na projektorze będzie odtwarzana prezentacja klubu, stworzone 
zostaną trzy witrynki ze zdjęciami i materiałami, zostaną wystawione okolicznościowe 
koszulki klubowe a na torcie będzie napis “30 lat Klubu Kajakowego Arka V”. Kol. Teresa 
Kaczmarek zapytana o powód nieobecności na obchodach wyraziła swoje niezadowolenie, 
że nie została przez komitet organizacyjny zaproszona w sposób specjalny tudzież przez ten 
komitet poproszona o materiały czy inne informacje i to jest jej dezaprobaty. Następnie 
przedstawiono kolekcję koszulek okolicznościowych. 
ad. 4 W sprawach różnych poruszony był temat KSW na ulicy Witebskiej wystąpiły niesnaski 
na linii Zarząd Okręgu a klub KSW w związku z reorganizacja w Urzędzie Miasta i powołaniu 
spółki zarządzającej sportem i majątkiem klubów teren na Witebskiej najprawdopodobniej 
przejmie ta spółka. Teresa Kaczmarek przedstawiła plany rady klubów i KPZK, poprosiła 
o udostępnienie sprzętu klubom spoza Bydgoszczy na imprezy które odbywają się 
w Bydgoszczy otrzymała wstępną zgodę przypomniała zebranym, że nasz kolega Maciej 
Junke dostał tytuł najlepszego trenera w województwie. Na koniec można było obejrzeć 
przygotowaną przez Janusza Roczyńskiego tabelę wszystkich członków klubu przez 30 lat. 
 
Protokołował  
Adam Nawrotek 


